
 

 

 

 

 

 לשנת תשע"ח צילוםהתחרות 

 במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה לסטודנטים לתואר ראשון
  ,יקריםות וסטודנטים סטודנטי

לשנת תשע"ח, תחת ההבנה לפיה  ראשון לתואר הצילום תחרות את לפתוח גאים אנוכמדי שנה, 
 .ובאנתרופולוגיה בסוציולוגיה סוגיות להבנת ערך רבי כלים הם ויזואליים ודימויים לומיםיצ

 התצלום לשיפוט קריטריונים .1
 .אנתרופולוגיים או סוציולוגיים מרכיבים הימצאות 

 '(.וכו ,קונטרסט)קומפוזיציה,  ואומנותי טכני פן 

 ההסבר הסוציולוגי ו/או האנתרופולוגי, אשר נלווה כטקסט לתצלום.  איכות 

  :פרסים .2
 ₪. 400 -שלישי מקום₪,  750 -שני מקום₪,  1,000  -ראשון מקום 

הלומדים במחלקה לסוציולוגיה  לתואר ראשוןפתוחה לכלל הסטודנטים  התחרות .3
 ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן. 

התצלומים שיוגשו במסגרת התחרות צריכים להיות של המשתתף עצמו, והוא זה שמחזיק  כל .4
 בזכויות היוצרים. 

 נלווה טקסט בצירוף( JPEG ץבוכק) שניים או אחד תצלום לשלוח יכולים סטודנטים .5

(Word/PDF באורך של )מילים עבור כל תצלום, אשר יסביר את הייחודיות  250-200
 אחדלחלופין, סטודנטים יכלים לשלוח טקסט  הסוציולוגית ו/או האנתרופולוגית של התצלום. 

ממחישים  (שביחד או באופן ניגודי) מילים, אשר יסביר זוג תצלומים 250-200בלבד, באורך של 
סטודנט שישלח למעלה משני תצלומים יפסל באופן  רעיון סוציולוגי ו/או אנתרופולוגי מסוים. 

 אוטומטי.

 27.02.2018אחרון לשליחת תצלומים בצירוף טקסטים: ה המועד .6

 אגוזי-, ד"ר לימור גבאישוורץ אורי"ר ד, גמליאל טובה פרופ': בתחרות שופטים .7

 photocontestba2016@gmail.com ישלחו ל: והטקסטים JPEG כקובץ התצלומים .8
 .ס' טלפון/ניידומ., ז.ת, מלאה השם את ציינו אנא 

 .11.03.2018על הזוכים בתחרות תימסר עד התאריך  ההודעה .9

 .21.03.2018תאריך ת עבודותיהם בכנס המחלקתי ביג אוזמנו להצהזוכים י .11

, זאת עם. זה מול זה יתחרו הראשון התואר של שונים בשלבים לומדים אשר סטודנטים .11
 הראויה הניתוח ברמת יתחשבו השופטים, שיתקבלו והטקסטים התצלומים בחינת בעת

 התצלומים שליחת בעת, זאת בעקבות. המשתתף הסטודנט של הלימודים לשנת
  .הראשון התואר במסגרת לומד סטודנט אותו שנה באיזו לציין יש והטקסטים

 בהצלחה!  

 

 

 

 

 

 עומר שושן, מקום ראשון 
 תחרות הצילום לשנת תשע"ז  

 

 

 

 

"תמונה זו צולמה כחלק מפרויקט 
צילום באתרי בנייה, והיא 
מבטאת בעיניי ניכור כלפי 

שאמור להיות  המרכיב החברתי
)...(.  הבית. -הכי פחות זר עבורנו

הפועל הפשוט שותף כאן ליצירת 
המיועדים לאנשים בתי מגורים 

אחרים, אך הוא אינו שותף 
בקבלת ההחלטות לגבי אותם 

מבנים )...(. מן העבר השני, שגרת 
העבודה האינטנסיבית הזו הופכת 

 "אותו גם למנוכר לביתו הוא.
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